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 باب: العدة
 عبد الكريم الخضير :الشيخ

 
 :-رحمه هللا تعالى-قال 

صكلى -فذكر ذلك  عمكر لرلكول هللا  ،أنه طلق امرأة له وهي حائض -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
 ،ثم يملكها حتى تطهكر ،ليراجعها)) :ثم قال -عليه وللم صلى هللا-رلول هللا فتغيض منه  -هللا عليه وللم

 . ((-عز وجل–كما أمر هللا  قها قبل أن يملها فتل  العدةلثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليط
 .((حيضتها التي طلقها فيها حتى تحيض حيضة ملتقبلة لوى )) :وفي لفظ
 ."-صلى هللا عليه وللم-أمر رلول هللا  فحلبت من طالقها وراجعها عبد هللا كما" :وفي لفظ
اي إلالمنرةة مإلإينق انذ إلحن  الييندي يع نذ  كا تا ند الدابنق مإلإينق ا طال قنا حن   يند  : منن اططنالق إلاطرسنا الطالق

جاء اذ الحديث الصحيحي تأ قا  الزإلجي عا يق ع دهي تما دع  مإلإيق اذ حبا  الزإلجيقي إل ذ عإلا قحبا  الزإلجي 
رة لمصلحته  إل ايط ةإل لمصلحق الطراين؟ لمصلحق الطرايني إلاائدتقا من زإلجقا ال تي  عنن إل سإلرةي لكن مأمأس

إليتنندط طننإل    نكا اصصنن ي  ننذ ليسند مقا ننقي يتنند الرجن  ذ امنرةة تجلنني اننذ بيند مترمننق معننززةاائدتنه م قنناي يع نن
يابنن ي اقننذ عا يننق حإلائجقنناي إليتهيقننا الم  ننقي ال شنن  ةن  ننكا لننه ميابنن ي يحتنناج  لنن  م  قنناره مننن ةجلقنناي إلييضننذ

 نه )) : -علينه الصنالة إلالسنالم-ي  ا  ال بنذ ي الإلليسد مقا قي ليي مع    كا ة ه ةسر  إلان يةسيرة ع ده يع ده
ذ  نكا الييند النكو  نإل  يند انالمرةة ليسند مقا نق بحنا ي لكنن المنرةة انذ  نكا اصسنري إلان ((لنيي بن   نإلان علن  ة لن 

اال  تصإلر من  كا الكالم   يدد به شرعا  الكو  ي إلتضررد من  كا الييدال ي اسبقائذ ةن  كا الييد الزإلجيق  كا ر  
ن  ا  بعضقم ي عم ية ه يجاب بحبا  إلتربطي ال ال ر ال بنالقج جنر الدابنقتنربط بالحبن  مإلمنا منا تق اا جرإل ن :إلا 

جنن  -  ننكا  ننإل  ضننعي، جنندا ي لكننن يبينن  ةن  ننكا اليينند مع ننإلو مننا  ننإل بيينند حسننذي إلتنن  مسننلم ميينند بالعبإلديننق ه
ال الي بنن   ننإل معننززإلن مترمننإلن بشننر   ؟إلمتتهننين بأيننديقم إلةرجلقننم اي مننربطيني  نن  مع نن   ننكا ةن ال نن-إلعننال

إل  نا  تكنالي، م إلطنق  ي إل م ةحرار من عبادة المخلإلقي إلالمرةة  كا تان   ا   يد لل تاط-ج  إلعال-العبإلديق ه 
ي طينب  كا تنان  نكا الييند اينه مإلق تجب للمرةة علنيقإلتكالي، إلحي ياق ا  ةيضا   يإلد بال سبق للرجا  بحيإلق الزإلج

بنأو  ؟حسذي يح   كا الييدي يع ذ جاء الشرع بحلهي تين، يحن ةكإر من الالزمي  تصإلر المع إلو شد عل  المرةة 
ع ند ا منا ع ند اصمنم اصخنروي تزإلجند انالن  ي إللنييآصار إلال ةغال  -إله الحمد-بالطالقي إلليي ع د ا  ؟شذء

ح نا ع ند ا حلنإل  شنرعيقي انن كا تا ند المصنالح المترتبنق علن  ال تناط ة ن  منن المهاسنند  تنالمي ال  لنيي لقناا تقندي 
إلاصصن  انذ مشنرإلعيته الكتناب إلالسن ق إلاطجمناعي  يلطالقد ا ح  إل إل الطالقي ح   كا الييد بناالمترتبق عليه ع 

ر حاجننق ال يجننإلز للمننرةة ةن يطلنن ي إلمننن غينن ا تضننررد المننرةة إلجننب علنن  الننزإلج ةناينند يجننب الطننالق ةحيا ننا ي  ك
بنالجإلازي  ند ت نز   :تسأ  الطنالقي  كا إلجندد الحاجنق لكنن منن غينر ضنرر سنجا ي يع نذ  ند ترتهنق الحاجنق ايينا 

صن اصصنن  اننذ الشننرع الحننث علنن  االجتمنناع إلااللتئننام  ؛الحاجنق اتكننإلن حاجننق ال ةإننر لقننا اننذ الإلا ننقي ايتننره حي ئننك  



الرحمقي  كا اصص ي لكن  كا تان البياء عل   كا اصص  اينه ضنرر علن   إلاال سجامي إلاستمرار  كه المإلدة إل كه
ه منق  ننكه المننرةة يع ننذ بيننا   يالهنرج بننالطالقي انن ن تنان المتضننرر الننزإلجي  عنم -جنن  إلعننال-جعن  هللا  ةحند الطننراين

كا تا نند المتضننررة المننرةة إلبيا   لننيي مننن مصننلحته لننه ةن يطلنن ي ةن زإلج لننيي مننن مصننلحتقا لقننا  ننا مننق  ننكا الننإلا 
 .لكن بسببقا تخالق

إلجنناء اننذ حننديث لننه ةن ةبنناه ةمننره  "طلككق امرأتككه وهككي حككائض هأنكك -رضككي هللا عنهمككا-عككن عبككد هللا بككن عمككر "
اقن  لن ب ةن يجبنر  ((ةطنق ةبنا ))لنه: انذ  صنق ةخنرو اينا   -عليه الصالة إلالسنالم-بالطالقي كتر كل  لل بذ 
صن طيننق إللننيي علنن  االبننن ةن ي ؟مننن اال ننق ةإل عال ننق إل نن  لننه ةن يجبننره علنن  الننزإلاج ؟ةب ننه علنن  طننالق امرةتننه

الطاعق بالمعرإل ي  عم  كا تان اصب من الخبرة إلالمعرانق إلالدربنق بخهاينا اصمنإلر إلبإلاط قنا مإن  منا ع ند عمنر بنن 
يخهنن  عليننه بعننء الشننذءي يتجننه طاعننق اصبي ةمننا  كا تا نند اصمننإلر عاديننقي إلاصب ةراد ةن  نند الخطنناب إلاالبننن 

ي إلاالبننن تعلنن  بقننكه المننرةة إللننيي عليقننا مننا يالحننري االطاعننق بننالمعرإل ي تمننا ة ننه لننيي لننه ةن إلجتننهز يطلنن  االبننن 
  .إلاطلزام بالمعرإل  يةك  معين ةإل شرب معيني  عم الطاعق بالمعرإل  لكن اصص  البريجبره عل  

علينه الصنالة -إللنكا ةمنره ال بنذ إلطالق الحنائء ال يجنإلزي بدعنقي  يع ذ حا  الحيء "طلق امرأته وهي حائض"
اتغننير  -عليننه الصننالة إلالسننالم-ي كتننر كلنن  عمننر لل بننذ -عليننه الصننالة إلالسننالم-ي ةإلال  تغننيء ال بننذ ..-إلالسنالم

ي -علينه الصنالة إلالسنالم-م هي تغنير ص نه ةإل عنه علن  غينر الإلجنه الشنرعذي طنالق بندعذ لنيي علينه ةمنر ال بنذ 
صننل  هللا -الحنيء محننرمي إللننكا تغنير م ننه رسننإل  هللا اننالطالق اننذ  ((منن عمنن  عمننال  لنيي عليننه ةمر ننا اقنإل رد))

 ؟مسنألق اصمنر بناصمر بالشنذء  ن   نإل ةمنر بنه ((منره اليراجعقنا)) إلانذ راإلينق: ((ليراجعقنا)) :إنم  نا  -عليه إلسلم
علينننه الصنننالة -مسنننألق خالاينننق طإليلنننق الخنننال  ع ننند ة ننن  العلنننمي إل  نننا  ننن  ابنننن عمنننر ملنننزم بمنننا بلغنننه عنننن ال بنننذ 

مننرإلا ))ص ننه متلنن، يتجننه  ليننه اطلننزامي لكننن  مر بالشننذء؛اقننكا ةمننر بنناص (مننره) عننم ملننزمي  ؟ةبيننهبإلاسننطق  -إلالسننالم
 م غير متلهيني   ما  إل ةمر استحبابي اصمر  ؟   اصمر بقكا اصمر عل  سبي  اطلزام ((ةإلالدتم بالصالة لسبق

 .ص قم غير متلهين ؛تحبابل  سبي  االسمتجه ل إللياءي يجب عليقم ةن يأمرإلا ةإلالد مي لكن اصإلالد ةمره بكل  ع
ثككم يملكككها حتككى تطهككر، ثككم )) الرجعننق   مننا تكننإلن بعنند الطننالقإلالرجعننق   مننا تكننإلن بعنند الطننالقي  ((ليراجعهككا))

منإل بالميصنإلد ةن تطلن  انذ طقنر لنم يجامعقنا اينهي  نذ  ؟لماكا ت   نكا التطإلين  : د ييإل   ائ  ((تحيض فتطهر
يينإل   ؟قرد إللم يجامعقا اذ  كا الطقري إلش الما ق ةن يطليقا اذ  نكا الطقنراآلن حائء طليقا راجعقاي إم ط

يتإلن  مساكقا من ةج  الطالقي إلمعا بنق لنه ب ينيء  صنده حينث ةإل نق الطنالق  بن  إل تنهي اينأمر : لئال ة   العلم
بعند كلن ي إنم ي لعلنه يطنأ صج  ةن تتر  له ارصنق لعلنه ةن يعيند ال  نر :بالتريث ةكإر من الالزمي إلم قم من ييإل 

يع ننذ تطإلينن  المنندة   ننا لننيي اليصنند م ننه  ((مننره اليراجعقننا إننم يمسننتقا حتنن  تطقننري إننم تحننيء اتطقننر)) : ننا 
مننا ة نندم عليننهي تتننب بعننء المعليننإلن علنن  ضننرار بالزإلجننقي   مننا اليصنند م ننه علننه ةن يطننأي علننه ةن يرغننب عاط

صمر لما تا د العدة  بن  الطنالقي انذ عندة تان  كا ا :ي ايا من غير ة ليق الكتبي إليجرءإلن عل  تحيي  الكتب
 .عانتسالث تصير ا تقد العدةي إلهللا الماقذ تعتد اآلن بحيث ة ه  كا طليقا اذ الطقر الإ ؟ ب  الطالق



فتلك  العكدة ))  قنا سن يا  انذ طقنر لنم يجامعقنا اينهليتنإلن طال ((قها قبل أن يملكهالفإن بدا له أن يطلقها فليط))
كِدتُّهُِّن  ((-عز  وجكل-كما أمر هللا  كوهاِن لُّعُّ َلكاَ َفَطلاُّقا كتاما الناُّ اتلن  العندة  [( سنإلرة الطنالق1)] }َيكا َأيهَهكا الِنبُّكيه ََُّذا َطِلقم
 .-عز  إلج -تما ةمر هللا 

طلقهكا ثالثكاف فسرلكل َليهكا  :وهو غائب، وفي روايكة أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وعن فاطمة بنت قيس
فكذكرت  -صلى هللا عليه وللم-وهللا ما ل  علينا من شيَ، فجاَت رلول هللا  :فقال وكيله بشعير فلخطته،

 :فسمرهكا أن تعتكد فكي بيكت أم شكر   ثكم قكال ))وال لككنى(( :وفكي لفكظ ((لكيس لك  عليكه نفقكة)) :ذل  له، فقال
 ((ت فكذذنينيابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ، فكإذا حللكاعتدي عند تل  امرأة يغشاها أصحابي، ))

صكلى هللا عليكه -فقكال رلكول هللا  ،فلما حللت ذكرت لكه أن معاويكة ابكن أبكي لكفيان وأبكا جهكم خطبكاني :قالت
 ((أنككي ألكامة بكن ز كد ،أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصكعلو  ال مكال لكه)) :-وللم

 تبطت به.غوا ، فيه خيراف فجعل هللا ،فنكحته ((أنكحي ألامة بن ز د)) :فكرهته، ثم قال
 :-رحمه هللا تعال -ييإل  الم ل، 

انذ  "وهكو غائكب أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة -رضي هللا عنها-اقريق   رشيق- وعن فاطمة بنت قيس"
إالإننا   :طليقننا إالإننا ي إلطننالق الننإالث طننالق لننيي عليننه ةمننر هللا إلرسننإلله اقننإل مبتنندعي إللننكا ييننإل  ة نن  العلننم :رإلايننق
البتنق التكملنقي يع نذ  يكل  الن  دي ليسند انذ لهنر إلاحند تمنا ينإلحذ بنتكملنق إنالثي يع نذ طليقنا إنالث منرايع ذ 

 هيننق قننا إالإننا  اأرسنن   ليقننا إلتليننه بشننعيري ةرسنن   ليقننا بشننعيري ليط :بنند طال قننا ب يينناع الإالإننق المبي ننقي إلاننذ رإلايننق
الشنعير منأكإل  منكمإلمي  كا ةرادإلا ةن يشنبقإلا  ن:  شعيري إلالشعير ع د ال اي دإلن غيره من اصطعمنقي تمنا ييإللنإلن 

علينه -غنكاء  نااقي إلال بنذ االن مإ  الشعير منأكإل  منكمإلمي  إللإلن:ييشخصا  بع م  هعه إلعدم اعترا  ال اي لهي 
إل لننقي  نند يتننإلن العسنن  مننكمإلم ع نند بعننء  المسننألق مسننألق جنندة "فلككخطته" يأكنن  خبننز الشننعير -إلالسننالمالصننالة 

محمنإلدة ع ند بعنء ال نايي المسنألق لطعام مكمإلم ع د ال ايي إل د يتإلن ةردئ اصطعمق ال ايي  د يتإلن ةطايب ا
 .مسألق  سبيق

خنال  ة ند  "وهللا مكا لك  علينكا مكن شكيَ :فقكال" منن بناب ال هينق عليقنا "فسرلل َليها وكيله بشكعير فلكخطته"
إلال له ةن يراجعقا إليمسنتقاي إل  يلسد بزإلجقي يع ذ  كا تا د الرجعيق اذ حتم الزإلجق ترث إلتإلرث اذ العدةي  عم

لك   وهللا مكا :قال"خل  ا تقد العالئن ي  ؟المبتإلتق  ل  مت  ال ةن تأتذ بهاحشقي االمرةة  يجإلز  خراجقا من بيته
انكترد كلن  لنهي  نكا  -صنل  هللا علينه إلسنلم-اجناءد رسنإل  هللا  (منن)ة سم عل  ال هذ إلةكده بن "علينا من شيَ

كن  ة سنمي إل نذ تريند ال هينق إلالسنت   يد الشنعير إنمةرس  شعير إلة ا ال ةر  يالحاص  كسا َلكَكنتام ماُّ كنم َحيم ككُّناوهاِن مُّ }َألم
مم  كا دُّ جم  .[( سإلرة الطالق6)] وا

 "فسمرهكا أن تعتكد فكي بيكت أم شكر   ((وال لككنى)) :وفكي لفكظ ((لكيس لك  عليكه نفقكة)) :فذكرت ذل  له، فقكال"
خصند البنائن بقنكا الحنديثي البنائن خصند بقنكا الحنديثي جناء  إلمأمإلر بالست   للمطليق عمإلما ي يبال هيقمأمإلر 

اننال  هيننق لقننا إلال سننت  ي لكننن  ن  يإلجنناء اصمننر بالسننت   ةيضننا ي لكننن البننائن خصنند بقننكا الحننديث ياصمننر بال هيننق
 .تا د البائن حامال ي  ن تا د حام ي  عم

 طالب:.......



هُّنِ  وا َعَليم ٍل َفَسنفُّقا ِن أاواَلتُّ َحمم َلهاِن  }َوا ُّن كا ؟ ال هيق لقا ةإل للحم  "اأ هيإلا عليقن" [( سإلرة الطالق6)] َحِتى َيَضعمَن َحمم
الإل لقا  ال لقنا منن ةجلنهي منا بعند إللند اآلني اآلن إلال هينق للحمن   هسنه  :الزاد ييإل  ؟إلن عبارة الزادر تكما ت ؟للحم  ا 

لحمن   كا تنان يجناب لش اللنذ إلين  هسنه ال هيق للحم   هسه ال لقنا منن ةجلنهي تين، الحمن  :حم  اذ بط قاي ييإل 
الإل ؟ العبارة سقلق إلإلاضحق ليي لقا كو الحم  اذ جإلاقا د تغمن  ا ر العبارة ة ه ي ت  باآل هقمللذ يا ؟صعبق ا 

ال لقنا يينإل : "سنبحان هللاي إلش لقا؟ ال لقاي  "من ةجله "إلال هيق للحم   هسه ال لقا ؟إلش ييإل ص ه  إلال لقا عال ق؛
 ؟ عم يي إلال هيق للحم   هسه ال لقا من ةجلهي  عمي الليسد ال هيق لقا من ةج  الحم يع ذ  "من ةجله

 طالب:.......
صن الحديث طإلي ي إلع د ا بناب  عقي تراجعإل ا؛ائد مرتبق عل   كه العبارةي إلال بد من مراجإل عل  ت  حا  كترإلا ا

 .العدة  ن ةمدا ا عليهي لكن باب العدة ةربعق ةحاديث
 من اليإلاعد ال حاجق لقا بالرجنا  شري   كه امرةة ةم "فسمرها أن تعتد في بيت أم شر   ((وال لكنى)) :وفي لفظ"
إلليسد لقا حاجق بالرجا ي إلليي اذ  كا مستمس   يإل ذ امرةة صالحق "((تل  امرأة يغشاها أصحابي)) :ثم قال"

إلاصنهاتقا ال يلتهند ي  كا إلجند امنرةة انذ معلن  الرجنا ي ةبندا  دخ  عل  المرةةي إلالمنرةة تندخ  بأن الرج  ي :لمن ييإل 
اعتننندو  ((امننرةة يغشنننا ا ةصننحابذ)) ي إللنننم يحصنن  خلنننإلة بننكل  اصمنننر ايننه سنننعق ننذ امنننرةة صننالحق ليقننا الرجنننا ي إل 

ي شإل  لما تان اصمر يخش  من الهت قي يع ذ مق ةمنن الهت نق ..ص ه  كا تان يغشا ا الرجا  إل كه معتدة ...؛ع د
إلصارد المرةة  كه المطلينق مإنار  يةم شري  يغشا ا ةصحابذي لكن لما إلجد مجا  للهت ق لقكه العجإلز تبيرة السن

 نكه امنرةة  :صن  نكا البيند يغشناه الرجنا ي لكنن بعنء المهتنإل ين يبنذ يأخنك  ق ال يجإلز ةن تبي  اذ  كا البيند؛ات
المطلينق ال يجنإلز ةن تبين  انذ  يغشا ا الرجا ي إلال ي  ر  ل  المسألق التذ من ةجلقا سني   نكا الكنالمي إلةن المنرةة

 ((ابكن أم مكتكوم، فإنكه رجكل أعمكى تضكعين ثيابك  فكإذا حللكت فكذذنني داعتكدي عنك))طينب بيد يغشناه الرجنا ي 
جاء الإلعيند علينهي  ي إلضق المرةة إإلبقا اذ غير بيتقامسألق إلضق الإإلب اذ غير البيد :رج  ةعم  ال يروي ةإلال  

ال  ننند تضنننط تنننإلن ضنننرإلرةي انننذ بيننند ةخيقنننا ي  ننند يانننذ غينننر بيتقنننا هر المنننرةة ةن تضنننعلكنننن  نننكا مينننرإلن بالهت نننقي إلا 
المسننألق  ؟ةإل تا ند مسنناارة ؟ يلزمنن  ةن  تنك بذ  لنن  بيتنن  إلتضنعين إيابنن :ينإل ؟  تضنق إيابقننا بعنندإليننن  إلاحتلمند

يع ذ تيدر بيدر اي إلالإلعيد   ما جاء ليحد من تسا   بعء ال ايي ةما  كا  امد الضنرإلرة  لن  إلضنق الإيناب منق 
 جاءد اصدلق بقكا.من الهت ق اال بأي ة

غء البصر تما  إل مطلإلب من طيب  إل رج  ةعم ي لكن  ذ تبصري إل  ((تضعين ثياب  فإذا حللت فذذنني))
ةن   إل مطلإلب من ال ساءي ال يجإلز للرج  ةن ي  ر  ل  امرةة ةإل  ل   ساء بحا ي تما ة ه ال يجإلز للمرةة الرجا 

كككنم  صن ةمننر ال سننناء مإننن  ةمنننر الرجنننا  بنن   الينننرآن تحنندد انننذ الرجنننا  ةإل رجننن  بعي نننه؛ كككوا مُّ يَن َيغاضه نُّ مُّ كككيم }قاكككل لاُّلمما
مم  َصككارُّهُّ َصككارُّهُِّن  [( سننإلرة ال ننننإلر03)] َأبم ككنم َأبم ككَن مُّ ضم َنككاتُّ َيغمضا مُّ علنن  حنند سننإلاءي  ننكا  [( سننإلرة ال ننننإلر01)] }َوقاككل لاُّلممايم

عي نه  نكا  .......قا منن تنأإلو  لينه منن ة نارب إلمعنار يالرج  اصعم  اذ مإ   كا ال ر  امرةة مطليقي إلليي ل
انذ بيتقنا انذ مخندعقا رجنا  إل نذ ص قا مأمإلرة بغء البصري إل نكه المشنتلق اآلن ب متا قنا ةن ت  نر لل ؛ال يجإلز

ي  عنننم ت  نننر للرجنننا  إل نننم إلتحننندد انننيقم منننن خنننال   نننكه الإلسنننائ ي لكنننن ال يجنننإلز لقنننا ةن ت  نننر  لننن  إلجنننإله الرجنننا 
صن ال  نر  ند  ص قنا منأمإلرة بغنء البصنري إللنإل تنان انذ آلنق؛ إلني إلال تحدد اذ رجن  بعي نه؛تم صراإلن كا بإلن ة



 كا ة يندط انذ ك  قنا ةإل  ؟إلش تبنذ تسنإلو  يعنق يمتنن يحصن  بين قم شنذءي لكنن آلنق كا تنان علن  الطب :يينإل   ائن 
حنر  الشنقإلةي تسنع  ايمنا تت يال  ر  ل  الرجا  ةإل  ل  رج  بعي ه مشتلق  كهي تتحر  لديقا الرغبنقإل ق اذ  لبقا 

 .بعدي  كه ةمإلر خطيرة جدا  
الصنحابذ الجلين   "فلما حللكت ذككرت لكه أن معاويكة بكن أبكي لكفيان :قالت" يع ذ انأعلمي ذ "فإذا حللت فذذنني"

ةبنا جقنم  "وأبكا جهكم خطبكاني" -رضذ هللا عن الجمينق-تاتب الإلحذ الكو تإلل  الخالاق بعد علذ بن ةبذ طالب 
صككلى هللا عليككه -فقككال رلككول هللا  ،خطبككاني" اإلو حننديث التننيممي إللننيي  ننإل ةبننإل جقننيم ر ق يننجا ننإل صنناحب اط ب

إل نكه ت اينق  منا عنن تإنرة  ((أما أبو جهم فال يضكع عصكاه عكن عاتقكه))  كه  صيحق "((أما أبو جهم)) :-وللم
ه اننذ سننهرهي اصسننهاري يع ننذ صنناحب ةسننهار تإيننرةي إلالغالننب ةن المسنناار يضننق العصننا علنن  عاتيننه لمننا  نند يعترضنن
ب  يحكر م هي يتيذ به ما يعترءي ةإل ص ه تما جاء اذ بعء الرإلاياد ضراب لل ساءي امإ   كا ما ي صح بهي 

 إلالمجا  مجا   صيحق.
ص نه مبالغنق؛  ؟مبالغنق :......ةإل  ينإل اسنتمرار العصنا علن  العنات   ((أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه))

كا ةراد ةن يصنلذيضق العصنا  كا ةراد ةن ي نامي إل  كا ة يا  بن  بقنكه المبالغنق جناء  راد ةن يأكن ي إلبمإن   نكه المبالغنقإلا 
يع ننذ داخنن  انذ حنند الكننكبي لكننن  ؟الإلا ننق حندهمنا يخننال،  ..........الن  ي إلالمبالغننق ال شنن  ةن ايقنا مننا يخننال،

م نا رادي يع نذ  كا مإ   كه المبالغق التذ جاء بقنا الشنرع ال تندخ  انذ حند الكنكب المم نإلعي إل ن  مإن   نكا انذ ال
اطكإنناري جا بيننق مغمننإلرة اننذ بحننار المصننلحقي الم ننا راد مننإال  شننخ  إلاحنند  ..........ترجحنند المصننلحق علنن 

الإل يعيد م ا رة بين طرايني  إل صادق  يعيند م نا رة بنين  ييع ذ    حصلد  نكه الم نا رة؟ منا حصنلد ؟تاكب ا 
إلالميامننادي حنندث  اد إلالم ننا راد ي ع نند ا المبالغنن ننكا مننا حصننإل  ننا  علننم الحننديثي  يالعلننإلمي  ننا  علننم التهسننير

نن نندثي لكننن دث إلال الحننارث بننن  مننام  ننا ي مننا ح  ترتننب عليقننا مصننالح تبيننرةي  ننكه ةجاز ننا ة نن  العلننم للمصننالح ح 
ن تا د خال  الإلا قي إلداخلق اذ حد الككب الكو عليه المصنلحقي  ..........لك ه من الككب يالمترتبق عليقاي إلا 

 راجحق.ما يد  عل  جإلازه للمصلحق الإلجاء من ال صإل  
ةكبر خليهق عراته الد يا صنعلإل   ((أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلو  ال مال له))

ال  صمنإلا ال ما  لهي  كا اذ إل ته صنعلإل  منا ع نده منا ي إلالميصنإلد بالمنا  منا يتمنإل ي إلتشنترو بنه البضنائق إلا إلا 
كو علينه منا ي لكنن المنراد بنكل  اليندر الزائند علن   نكاي إنإلب النإنإلبي ة ن  اصحنإلا  الع د م ما يسم  ما ي ع ده 

علينه -ي منأمإلر باالسنتعها ي إل نكه  صنيحق منن ال بنذ ...إلالما  مطلإلب اذ ال تناطي شنخ  ال يملن  شنذء يريند
 لقكه المرةة. -الصالة إلالسالم

 ((ا تحنذ ةسنامق بنن زيند)) إلابنن حبنه -لسنالمعلينه الصنالة إلا-حنب ال بنذ  ((ال مال له، انكحي ألامة بكن ز كد))
ا تحنذ ةسنامق بنن )) لإلبق اذ ال تاط بندلي   نكا الحنديثإلالكهاءة اذ ال سب غير مطي مإلل  تر تهي .......اتر ته
إل نكه  رشنيقي ايجنإلز  تناط اليرشنيق للمنإلل ي إلالكهناءة   منا  نذ انذ النديني إللنكا  معرإل  ة ه مإلل  بنن منإلل  ((زيد

بناب اصكهناء انذ النديني إلةإلرد اينه حنديث ضنباعق ب ند الزبينري ةخرجنه  :-رحمنه هللا تعنال -رو ترجم اطمام البخا
 ضنباعقلنم يخنرج حنديث بن  منن العلمناء منن جنزم بنأن البخنارو  يإلجزم ةكإنر منن شنخ  يالبخارو اذ  كا الباب

حإننإلن اننذ تتنناب يب "((حجننذ إلاشننترطذي انن ن لنن  علنن  ربنن  مننا اسننتإ يد)) :  ننذ ةرينند الحننن إلةجنند ذ شنناكيقي ايننا "



ينش تناطي بناب اصكهناء انذ النديني طينب  انذ ال  ؟ي تتناب اطحصنار منا اينهي إلينن يإلجند  نكا الحنديثما انذ الحن
 ضنباعق ب ند الزبينر بنن عبند المطلنب المينداد منإلل ي إل نذ "إلتا ند تحند المينداد" :صن انذ آخنره ؟عال ق الحنديث

بناب اصكهناء انذ النديني إل  نا  -رحمنه هللا-م البخنارو ي إللنكا تنرجم اطمنا-عليه الصنالة إلالسنالم-ب د عم الرسإل  
 . كه اليرشيق ةمرد بأن ت تح ةسامق مإلل  ابن مإلل 

  بلد المشإلرة ال بإليق.ص قا  ؛حمدد العا بق "تبطت به، واغفنكحته فجعل هللا لي خيراف  :تقول"
 العدة.باب يع ذ  ي، عل  
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